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บทคัดย่ อ
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส เอ็ม แอคเคานติ้ง เป็ นสานักงานบัญชี ที่ให้บริ การให้คาปรึ กษาและ
บริ ก ารด้า นบัญชี การยื น ภาษี จดทะเบี ย นจัด ตั้ง และประกัน สั ง คม จากการที่ ผูจ้ ัด ท าออกไป
ปฏิ บ ัติง านตามโครงการสหกิ จ ศึ ก ษา ณ ห้า งหุ ้น ส่ วนจ ากัด เอส เอ็ ม แอคเคานติ้ ง และได้รั บ
มอบหมายให้บนั ทึกข้อมู ลภาษี ซ้ื อ - ภาษี ขายและจัดทารายงานภาษี ซ้ื อ - ภาษีขายด้วยโปรแกรม
บัญชีสาเร็ จรู ป Express เนื่ องจากผูจ้ ดั ทายังไม่เข้าใจถึงขั้นตอนการจัดทารายงานภาษีซ้ื อ - ภาษีขาย
ด้วยโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express จึงทาให้การปฏิบตั ิงานเกิดข้อผิดพลาดและล่าช้าในช่วงแรก
โครงงานนี้จดั ทาขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาภาษีซ้ื อ - ภาษีขายด้วยโปรแกรมบัญชี
สาเร็ จรู ป Express โดยศึกษาเกี่ยวกับ เอกสาร รู ปแบบใบกากับภาษี และขั้นตอนการจัดทารายงาน
ภาษีซ้ื อ - ภาษีขายด้วยโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express จากการศึกษาผูจ้ ดั ทามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
เอกสาร รู ปแบบใบกากับภาษีและขั้นตอนการจัดทารายงานภาษีซ้ื อ - ภาษีขายด้วยโปรแกรมบัญชี
สาเร็ จรู ป Express ท าให้ล ดข้อผิดพลาดในการปฏิ บตั ิ งาน ผูจ้ ดั ทาคาดว่า โครงงานเล่ ม นี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาสหกิจรุ่ นต่อไปและบุคคลที่สนใจ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานใน
อนาคต
คาสาคัญ : ใบกากับภาษี , โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express , ภาษีช้ือ,ภาษีขาย
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บทที1่
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากการที่ผจู ้ ดั ทาออกไปปฏิ บตั ิงานตามโครงการสหกิจศึกษา ห้างหุ ้นส่ วนจากัด เอส เอ็ม แอค
เคานติง้ และได้รับมอบหมายให้บนั ทึกข้อมูลภาษีซ้ื อ - ภาษีขายและจัดทารายงานภาษีซ้ื อ - ภาษีขาย
ด้วยโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express เนื่ องจากผูจ้ ดั ทายังไม่เข้าใจถึงขั้นตอนการจัดทารายงานภาษี
ซื้ อภาษี - ภาษีขาย ด้วยโปแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express จึงทาให้การปฏิบตั ิงานเกิดข้อผิดพลาดและ
ล่าช้าในช่วงแรก
ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับ เอกสาร รู ปแบบใบกากับภาษีที่ถูกต้อง ขั้นตอนการ
จัดท ารายงานภาษี ซ้ื อ - ภาษีขายด้วยโปรแกรมบัญชี สาเร็ จรู ป Express จึ งจัดทาโครงงานเล่ ม นี้
ขึ้นมาเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาและในการปฏิบตั ิงานในอนาคตสาหรับบุคคลที่สนใจ
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1.2.1. เพื่อศึกษาเอกสารและรู ปแบบใบกากับภาษีที่ถูกต้อง
1.2.2. เพื่ อ ศึ ก ษาขั้น ตอนการจัด ท ารายงานภาษี ซ้ื อ - ภาษี ข ายด้ว ยโปแกรมบัญ ชี ส าเร็ จ รู ป
Express
1.2.3. เพื่อศึกษาและลงมือปฏิบตั ิงานจริ งของการทางานในองค์กรและนาประสบการณ์ ที่ได้
จากการปฏิบตั ิงามมาใช้ในการทางานจริ งในอนาคต
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
1.3.1. ศึกษาข้อมูลเอกสารและรู ปแบบใบกากับภาษีที่ถูกต้อง
1.3.2. ศึกษาการขั้นตอนการจัดทารายงานภาษี ซ้ื อ - ภาษี ขาย ลงในโปรแกรมบัญชี สาเร็ จรู ป
Express ของห้างหุ น้ ส่ วนจากัด เอส เอ็ม แอคเคานติ้งท์
1.3.3. เอกสารและข้อมูลบ้างอย่างผูจ้ ดั ทาไม่สามารถนามาเปิ ดเผยและเข้าถึงได้
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1. ได้ทราบเอกสารและรู ปแบบใบกากับภาษีที่ถูกต้อง
1.4.2. ได้ท ราบขั้นตอนการจัด ท ารายงานภาษี ซ้ื อ - ภาษี ขาย ด้วยโปรแกรมบัญ ชี ส าเร็ จ รู ป
Express
1.4.3. ผูท้ ี่สนใจสามารถนาไปใช้ในการศึกษาและเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานในอนาคตได้

บทที2่
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ภาษีมูลค่ าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากรเป็ นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่ ง ที่จดั เก็บจากการขาย
สิ นค้า การให้บริ การและการนาเข้า
การคานวณภาษีผปู ้ ระกอบการ จดทะเบียนจะนาภาษีที่เรี ยกเก็บจากผูซ้ ้ื อหรื อผูร้ ับบริ การซึ่ ง
กฎหมายเรี ยกว่า ภาษีขาย ตั้ง แล้วลบหรื อเครดิตด้วยภาษีที่ตนถูกผูป้ ระกอบการจดทะเบียนรายอื่น
เรี ยกเก็บซึ่ งกฎหมายเรี ยกว่า ภาษีซื้อ โดยอาศัยหลักฐานสาหรับที่เรี ยกว่า ใบกากับภาษี ภาษีซ้ื อนี้อาจ
ของคืนเป็ นเงินสดแทนการเครดิตยกยอดไปก็ได้ กรณี จึงอาจกล่าวได้วา่ ภาษีน้ ี คานวณจากมูลค่าของ
สิ นค้าหรื อบริ การที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนเท่านั้น
เนื่ องจากภาษีมูลค่าเพิ่มมีขอบข่ายบังคับกว้างขวางมาก และอาจก่อให้เกิ ดภาวะยุ่งยากแก่
ผูป้ ระกอบการขนาดเล็กโดยทัว่ ไป จึงมีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผูป้ ระกอบการที่มีรายรับต่อปี
หรื อต่ อรอบระยะเวลาบัญชี ไม่ เกิ น 1,800,000 บาท ซึ่ ง กฎหมายเรี ย กว่า กิ จการขนาดย่อม ส่ วน
ผูป้ ระกอบการที่มีรายรั บต่อปี เกิ น 1,800,000 บาท รวมทั้งผูน้ าเข้าสิ นค้าจะต้องเสี ยภาษี ตามอัตรา
ปกติ
ภาษี มูลค่าเพิ่มโดยทัว่ ไปต้องชาระเป็ นรายเดื อนภาษี (เดื อนปฏิ ทิน) ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนภาษีถดั ไป ผูป้ ระกอบนอกจากต้องจดทะเบียนและมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเสี ยภาษีเป็ น
รายเดื อนแล้ว ยังมี หน้าที่ จดั ทาใบกากับภาษี รายงานและหลักฐานต่างๆ ตามที่ กฎหมายกาหนด
ผูฝ้ ่ าฝื นย่อยอาจถูกประเมินภาษีพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รวมทั้งอาจถูกยึดทรัพย์สินนาไปขาย
ทอดตลาดเพื่อนาเงินไปเสี ยภาษี หรื ออาจถูกดาเนินคดีอาญาด้วยก็ได้
2.1 อัตราภาษีมูลค่ าเพิม่
2.1.1 อัตราภาษีร้อยละ7 สาหรับการขายสิ นค้า หรื อให้บริ การทุกประเภทและการนาเข้า
สิ นค้าโดยผูป้ ระกอบการซึ่ งมีรายรับต่อปี เกิน 1,800,000 บาทต่อปี
2.1.2 อัตราภาษีร้อยละ 0
- การส่ งออกสิ นค้า
- การบริ การที่กระทาในราชอาณาจักร และได้มีการใช้บริ การนั้นในต่างประเทศ
- การให้บริ การขนส่ งระหว่างประเทศโดยอากาศยานหรื อเรื อเดินทะเล
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2.2 การคานวณภาษี
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ตอ้ งคานวณภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะต้องชาระ
(หรื อมีสิทธิได้รับคืน) เป็ นรายเดือนๆ ละหนึ่งครั้งตามเดือนปฏิทิน
วิธีคานวณภาษีจะแยกอธิบายเป็ น 2 กรณี ดังนี้
2.2.1 กรณี เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนทัว่ ไป การคานวณภาษีที่ตอ้ งชาระในแต่ละเดือน
โดยทัว่ ไปเป็ นดังนี้
ภาษีทตี่ ้ องชาระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ
หากผลการคานวณเป็ นลบ (-) อันเกิดจากจานวนภาษีซ้ื อมากกว่าจานวนภาษีขาย ก็มีสิทธิ ได้รับคืน
ภาษี
ภาษีขาย หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนได้เรี ยกเก็บหรื อพึงเรี ยก
เก็บจากผูซ้ ้ื อสิ นค้า หรื อผูร้ ับบริ การเมื่อขายสิ นค้า หรื อรับชาระค่าบริ การ หากภาษีขายเกิ ดขึ้นใน
เดือนใดก็เป็ นภาษีขายของเดือนนั้น ไม่คานึงว่าสิ นค้าที่ขายหรื อบริ การที่ให้น้ นั จะซื้ อมาหรื อเป็ นผล
มาจากการผลิตในเดือนใดก็ตาม
ภาษีซื้อ หมายความว่า ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการได้จ่ายให้ผขู ้ ายสิ นค้า หรื อผูใ้ ห้บริ การ
ที่เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียน เมื่อซื้ อสิ นค้าหรื อชาระค่าบริ การเพื่อใช้ในการประกอบกิจการของ
ตน หากภาษีซ้ื อเกิดขึ้นในเดื อนใด ก็เป็ นภาษีซ้ื อของเดือนนั้น ไม่คานึ กว่าสิ นค้าที่ซ้ื อมานั้นจะขาย
หรื อนาไปใช้ในเดือนใดก็ตาม
แต่ภาษีซ้ื อในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ไม่ให้นามาหักในการคานวณภาษี
(1) กรณี ไม่มีใบกากับภาษีหรื อไม่อาจแสดงใบกากับภาษีได้วา่ มีการชาระภาษีซ้ื อ เว้นแต่
จะเป็ นกรณี มี เ หตุ อ ัน สมควรตามหลั ก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขที่ อ ธิ บ ดี ก าหนดตาม
หลักเกณฑ์
(2) กรณี ใบกากับภาษีมีขอ้ ความไม่ถูกต้องหรื อไม่สมบรู ณ์ในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิ บดีกาหมด
(3) ภาษี ซ้ื อ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกับ การประกอบกิ จ การของผู ้ป ระกอบการตาม
หลักเกณฑ์และเงื่ อนไขที่อธิ บดี กาหนด ได้แก่ ภาษี ซ้ื อที่ไม่เข้าลักษะเป็ นรายจ่ายเพื่อ
กาไรหรื อเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
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(4) ภาษีซ้ื อที่เกิ ดจากรายจ่ายเพื่อการรั บรองหรื อเพื่อการอันมีลกั ษะทานองเดี ยวกันตาม
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิ บดีกาหนด
(5) ภาษีซ้ื อตามใบกากับภาษีซ่ ึ งออกโดยผูท้ ี่ไม่มีสิทธิ ออกใบกับภาษี
(6) ภาษีซ้ื อตามที่อธิ บดีกาหนด
6.1 ภาษีซ้ื อ เช่ าซื้ อ เช่ า หรื อรับโอนรถยนต์นง่ั และรถยนต์โดยสารที่มีที่นง่ั ไม่เกิ น 10
คน และภาษีซ้ื อที่เกิดจากการซื้ อสิ นค้าหรื อการรับบริ การที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นงั่ และ
รถยนต์โดยสารที่มีที่นงั่ ไม่เกิน10 คน ห้ามนามาหักภาษี
แต่ ห ากผู ป้ ระกอบการจัด ทะเบี ย นประกอบกิ จ การขายรถยนต์น่ัง และรถยนต์
โดยสารที่ มีที่น่ัง ไม่เกิ น 10 คน หรื อประกอบกิ จการบริ การให้เช่ ารถยนต์ ประกอบ
กิ จการรับประกันวินาศภัยรถยนต์ สามารถนาภาษีซ้ื อจากการซื้ อรถยนต์มาขายหรื อ
จากการได้รับบริ การให้เช่าหรื อจากการได้รับบริ การประกันวินาศภัย มาหักออกจาก
ภาษีขายได้
6.2 ภาษีซ้ื อตามใบกากับภาษีอย่างย่อ
6.3 ภาษีซ้ื อที่เกิดจากการซื้ อสิ นทรัพย์สินเพื่อใช้หรื อจะใช้ในกิ จการประเภทที่ไม่ตอ้ ง
เสี ย ภาษี มู ล เพิ่ ม หรื อ ภาษี ซ้ื อ ที่ เ กิ ด จากการจ่ า ยของกิ จ การประเภทที่ ไ ม่ ต้อ งเสี ย
ภาษีมูลค่าเพิม่
6.4 ภาษี ซ้ื อที่เกิ ดการก่ อสร้ างอาคารหรื ออสังหาริ มทรั พย์เพื่อใช้ในกิ จการประเภทที่
ต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิม่ และต่อมาได้ขายหรื อให้เช่าหรื อนาไปใช้ในกิจการประเภทที่ไม่
ต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ เฉพาะที่ได้กระทาภายในสามปี นับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้าง
เสร็ จสมบูรณ์
6.5 ภาษีซ้ื อตามใบกากับภาษี ซึ่ งคาว่า “ใบกากับภาษี” มิได้ตีพิมพ์ข้ ึนหรื อมิได้จดั ทาขึ้น
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท้ งั ฉบับ
6.6 ภาษีซ้ื อตามใบกากับ มิได้จดั ทาขั้นตามวิธีการตามประกาศอธิ บดีกรมสรรพกร เช่น
กรณี สถานบริ การน้ ามันจะต้องระบุเลขทะเบียนรถยนต์ไว้ในใบกากับภาษี
6.7 ภาษีซ้ื อตามใบกากับภาษีซ่ ึ งรายการในใบกากับได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง เว้นแต่ราย
ซึ่ งได้ถูกแก้ไขตามที่วธิ ี การที่อธิ บดีกรมสรรพากรกาหนด
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2.2.2 กรณี เป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
การคานวณภาษีที่ตอ้ งชาระในแต่ละเดือน จะใช้วิธีคานวณเดียวกับผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียนที่เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 (ภาษีที่ตอ้ งชาระ = ภาษีขาย – ภาษีซ้ื อ) แต่มีความ
แตกต่างกันในด้านภาษีขาย เนื่ องจากผูป้ ระกอบการที่เป็ นผูส้ ่ งออกเสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 0 จาก
มูลค่าส่ งออก ภาษีขายจึงมีค่าเป็ น 0 เสมอ ในขณะที่ภาษีซ้ื อจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผลการ
คานวณจึงเป็ นลบ อันเกิ ดจากภาษีซ้ื อมากกว่าภาษีขายทาให้มีการคืนภาษีให้แก่ผูป้ ระกอบการจด
ทะเบียนที่เป็ นผูส้ ่ งออกเท่าจานวนภาษีซ้ื อที่เกิดขึ้นจริ งในแต่ละเดือน
2.3 ใบกากับภาษี
2.3.1 ใบกากับภาษี คือ เอกสารหลักฐานสาคัญ ซึ่ งผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมูลเพิ่ม
จะต้องจัดทา และออกให้แก่ ผูซ้ ้ื อสิ นค้า หรื อผูร้ ั บบริ การทุ กครั้ ง ที่ ขายสิ นค้า หรื อให้บริ การ เพื่ อ
แสดงมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ และจานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผปู ้ ระกอบการเรี ยกเก็บหรื อพึงเรี ยก
เก็บจากผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อรับบริ การในแต่ละครั้ง
2.3.2 ผูม้ ีหน้าที่ออกใบกากับภาษี
- ผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
- ผูป้ ระกอบการที่ได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภาษีมูล ค่าเพิ่ม ต่อมาได้จดทะเบียน
ภาษี มูลเพิ่มชั่วคราว ซึ่ ง ได้แก่ ผูป้ ระกอบการที่ อยู่นอกราชอาณาจัก รและเข้ามา
ประกอบการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การในราชอาณาจักรเป็ นครั้งคราว
- ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่มีตวั แทนทาการแทนตนหากประสงค์จะให้ตวั แทน
ของตนออกใบกากับภาษีในนามของตน
- ผูท้ อดตลาดที่มิใช่ส่วนราชการ ซึ่ งขายทรัพย์สินของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
2.3.3 ข้อห้ามในการออกใบกากับภาษี
- ผูป้ ระกอบการที่มิได้จดทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
- ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่อยูน่ อกราชอาณาจักรและให้ตวั แทนของตนออกใบกา
กบภาษีแทนตน
- ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนที่ทรัพย์สินถูกนาออกขายทอดตลาด
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2.3.4 รู ปแบบของใบกากับภาษี
ข้อความในใบกากับภาษี ที่ผูป้ ระกอบการจดทะเบี ยนมี หน้าที่ ต้องจัดทาสาหรั บการขาย
สิ นค้าหรื อให้บริ การ จะต้องทาเป็ นภาษาไทย หากจะทาเป็ นภาษาต่างประเทศต้องได้รับอนุญาตจาก
อธิ บดีก่อนเว้นแต่ทาเป็ นภาษาอังกฤษถือว่าได้รับอนุ ญาตจากอธิ บดี แต่หน่วยเงินตรายังคงต้องเป็ น
เงินตราไทย โดยทัว่ ไปใบกากับภาษีจะมีอยู่ 2 รู ปแบบ โดยมีลกั ษณะดังนี้
(1). ใบกากับภาษีแบบเต็มรู ปแบบ อย่างน้องจะต้องมีขอ้ ความหรื อรายการตามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
1.1. คาว่า “ใบกากับภาษี”
1.2. ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยอากรของผูอ้ อกใบกากับภาษี และต้องระบุสานักงานใหญ่หรื อ
สาขาที่ของผูข้ าย
1.3. ชื่ อ ที่ อยู่ ของผูซ้ ้ื อสิ นค้า หรื อบริ ก าร เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ซ่ ึ ง เป็ นผูป้ ระกอบการจด
ทะเบียนและสานักงานใหญ่หรื อสาขาที่ของผูซ้ ้ื อ
1.4. หมายเลขลาดับของใบกากับภาษีและลาดับของเล่ม (ถ้ามี)
1.5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การ
1.6. จานวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรี ยนเก็บ ให้แยกออกจากมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การอย่างชัดแจ้ง
1.7. วันเดือนปี ที่ออกใบกากับภาษี
1.8. ข้อมูลอื่นตามที่อธิ บดีกาหนด
(2). ใบกากับภาษีแบบย่ อ จะออกด้วยการเขียนหรื อการใช้เครื่ องบันทึกการเก็บเงินก็ได้ แต่การออก
ด้วยเครื่ องบันทึกการเก็บเงิ นต้องได้รับอนุ มตั ิจากอธิ บดี กรมสรรพากรก่อนและอย่างน้องจะต้องมี
รายการต่อไปนี้
2.1 คาว่า “ใบกับกับภาษีอย่างย่อ”
2.2 ชื่อ หรื อ ชื่อย่อ และเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากรของผูอ้ อกใบกากับภาษี
2.3 หมายเลขลาดับของใบกากับภาษีและ ลาดับของเล่ม (ถ้ามี)
2.4 ชื่อ ชนิด ปริ มาณ และมูลค่าของสิ นค้า หรื อบริ การ
2.5 ราคาสิ นค้า หรื อราคาค่าบริ การ ต้องมีขอ้ ความระบุวา่ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2.6 วัน เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษี
2.7 ข้อความอื่นที่อธิ การบดีกาหน
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2.4 การจัดทารายงานภาษีมูลค่ าเพิม่
เพื่อประโยชน์ในการเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้อง ผูป้ ระการการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
มีหน้าที่ตอ้ งจัดทารายงาน รายงานภาษีซ้ื อ และรายงานภาษีขาย
2.4.1 รายงานภาษีขาย เป็ นแบบรายงานที่กาหนดให้ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนจัดทาขึ้นมา
เพื่อประโยชน์ในการบันทึก จานวนภาษีขายของกิ จการที่ได้เรี ยกเก็บหรื อพึงเรี ยกเก็บจากลูกค้าใน
แต่ละเดือนภาษีภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนใด ก็เป็ นภาษีขายของเดือนนั้น โดยพิจารณาได้จากวันที่ที่
ปรากฏในสาเนาใบกากับภาษีที่ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนออกให้แก่ลูกค้า

รู ปที่ 2.1 รู ปแบบรายงานภาษีขาย
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2.4.2 รายงานภาษีซื้อ เป็ นแบบรายงานที่กาหนดให้ผปู ้ ระกอบการจดทะเบียนจัดทาขึ้นมา
เพื่อประโยชน์ในการบันทึกจานวนภาษีซ้ื อของกิ จการที่ถูกผูป้ ระกอบการจดทะเบียนรายอื่นเรี ยก
เก็บหรื อพึงถูกเรี ยกเก็บในแต่ละเดือนภาษี ภาษีซ้ื อเกิดขึ้นได้ในเดือนใด ก็เป็ นภาษีของเดือนนั้นโดย
พิจารณาได้จากวันที่ที่ปรากฏในใบกากับภาษีที่ได้รับจากผูป้ ระกอบการจัดทะเบียนรายอื่น
ภาษีซ้ื อที่เกิดขึ้นในเดือนใดแต่มิได้นาไปลงรายการในรายงานภาษีซ้ื อของเดือนนั้น เพราะ
มีเหตุจาเป็ นตามที่อธิ บดีกาหนด ให้มีสิทธิ นาไปลงรายการภาษีซ้ื อของเดือนหลังจากนั้นได้ แต่ตอ้ ง
ไม่เกิด 6 เดือนนับแต่เดือนถัดจากเดือนที่ออกใบกากับภาษี

รู ปที่ 2.2 รู ปแบบรายงานภาษีซ้ื อ
2.5 การยกเลิกใบกากับภาษีฉบับเดิมแล้วออกฉบับใหม่
ผูป้ ระกอบการจดทะเบียนซึ่ งจัดทาใบกากับภาษีโดยมีรายการในส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญไม่
ถูกต้องครบถ้วน เมื่อได้รับการร้องขอให้ยกเลิกใบกากับภาษีฉบับเดิมและจัดทาใบกากับภาษีฉบับ
ใหม่ที่ถูกต้อง การดาเนินการดังนี้
(1) เรี ยกคื อใบก ากับภาษี ฉบับ เดิ มและนามาประทับตรา “ยกเลิ ก ”หรื อขี ดฆ่าแล้วเก็ บไว้ก ับ
สาเนาใบกากับภาษีฉบับเดิม
(2) จัดทาใบกากับภาษีฉบับใหม่ซ่ ึ งเป็ นเลขที่ใหม่
(3) หมายเหตุไว้ในใบกากับภาษีฉบับใหม่วา่ “เป็ นการยกเลิกและออกใบกากับภาษีฉบับใหม่
แทนฉบับเดิม เลขที่..... เล่มที่......” และหมายเหตุการยกเลิกใบกากับภาษีไว้ในรายงานภาษี
ขายของเดือนภาษีที่จดั ทาใบกากับภาษีฉบับใหม่ดว้ ย

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
3.1.2 ที่ต้ งั สถานประกอบการ

ห้างหุ น้ ส่ วน เอส เอ็ม แอคเคานติง้ ท์
125/7 หมู่ 5 ตาบลพันท้ายนรสิ งห์
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
หมายเลขโทรศัพท์ 086 - 901- 8834

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo) หจก.เอส เอ็ม แอคเคานติง้ ท์

รู ปที่ 3.2 แผนที่ หจก.เอส เอ็ม แอคเคานติง้ ท์
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3.2 ลักษณะการประกอบการให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1.ด้านการบันทึกบัญชี
- ให้คาปรึ กษาด้านบัญชี - ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการบันทึกบัญชี
- วิ เ คราะห์ ร ายการเอกสารเพื่ อ ประกอบการบัน ทึ ก บัญ ชี ร ายได้ ค่ า ใช้จ่ า ย การ
ปรั บ ปรุ ง บัญชี และรายงานทางบัญชี ต่างๆ ให้ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชี และ
ตามที่กรมสรรพากรกาหนด
- รับทาบัญชีรายเดือน บัญชีรายปี และตรวจสอบบัญชี
- บัน ทึ ก รายการบัญ ชี ต ามมาตรฐานการบัญ ชี ด้ว ยระบบโปรแกรมบัญ ชี ที่ ไ ด้
มาตรฐานของ กรมสรรพากร
- รับจดทะเบียนจัดตั้ง บริ ษทั ห้างหุ น้ ส่ วน และห้างร้าน
3.2.2.ด้านการยืน่ แบบภาษีประจาเดือน
- จัดทาและยืน่ ภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
- จัดทาและยืน่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
- จัดทาและยืน่ ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
- จัดทาและยืน่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT (ภ.พ.30)
- จัดทารายงานภาษีซ้ื อและรายงานภาษีขายประจาเดือน
3.2.3.ด้านการยืน่ แบบภาษีประจาปี
- จัดทาและยืน่ ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้ นปี
(ภ.ง.ด.50)
- จัดทาและยืน่ แบบนาส่ งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิ ชย์ (ส.บ.ช.3)
- จัดทาและยืน่ ภาษีหกั ณ ที่จ่ายพนักงานประจาปี (ภ.ง.ด.1ก)
3.2.4.ด้านประกันสังคม
- จัดทาและยืน่ แบบการนาส่ งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร
คุณ อัครวินท์ หอมอ่ อน
เจ้าของสานักงานบัญชี

ชิ นาธิป พิมอูบ
พนักงานบัญชี

คุณ ทิพย์ สุดา ชมชิ ด
หัวหน้าพนักงานบัญชี

กนกพร ม่ วงรอด
พนักงานบัญชี
นักศึกษาฝึ กสหกิจ
ผูช้ ่วยพนักงานบัญชี

3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวพัชรี ภรณ์ นาทองลาย ตาแหน่ง ผูช้ ่วยพนักงานบัญชี
3.4.2 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
- การแยกประเภทของบิลเงินสด ใบกากับภาษี ใบเสร็ จรับเงิน
- ตรวจสอบความถูกต้องของใบกากับภาษีซ้ื อ - ภาษีขาย
- บันทึกข้อมูลภาษีซ้ื อและภาษีขาย ลงในโปรแกรม Excel และจัดทารายงานภาษีซ้ื อ
ขายในโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express
- จัดเรี ยงเอกสารเข้าแฟ้ม และนาเอกสารเข้าเล่ม
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ - สกุลพนักงานที่ปรึ กษา
คุณ ทิพย์สุดา ชมชิด
3.5.2 ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา หัวหน้าพนักงานบัญชี
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3.6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 - 30 สิ งหาคม 2562
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
รายงานการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
พ.ค
มิ.ย
ศึกษาข้อมูลและทาความ
เข้าใจกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย
ปฏิบตั ิงานที่ได้รับ
มอบหมาย
รวบรวมข้อมูล
จัดทารู ปเล่มรายงานและ
ปรึ กษาอาจารย์

ก.ค

ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 อุปกรณ์ดา้ นฮาร์ดแวร์
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง
- เครื่ องปริ้ นเตอร์ 1 เครื่ อง
- เครื่ องถ่ายเอกสารและSCAN 1 เครื่ อง
- เครื่ องคิดเลข
3.8.2 อุปกรณ์ดา้ นซอฟต์แวร์
- โปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป Express
- โปรแกรม Microsoft office Excel , Word

ส.ค

ก.ย

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการจัดทารายงานภาษีซื้อและภาษีขายด้ วยโปรแกรมบัญชี สาเร็จรู ป Express ดังนี้
4.1 ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร
1. ติดต่อลูกค้าเพื่อขอรับใบกากับภาษีประจาเดือน
2. แยกใบกากับภาษี เนื่องจากลูกค้าอาจส่ งใบเสร็ จ ใบวางบิลและอื่นๆแนบมาด้วย จึงต้องทา
การแยกใบชนิดอื่นออกจากใบกากับภาษี

รู ปที่ 4.1 เอกสารที่ได้รับจากลูกค้า
3. ตรวจสอบใบกากับภาษีซ้ื อและภาษีขาย ว่ามีรายการครบถ้วนและถูกต้องสามารถนามา
คานวณภาษีซ้ื อ - ภาษีขายได้หรื อไม่ โดยใบกากับภาษีที่ใช้ได้จะต้องเป็ นใบกากับภาษีเต็ม
รู ปแบบ และมีรายการตามที่กาหนด ตามรู ปที่ 4.2 และจะต้องเป็ นข้อมูลที่ถูกต้องตามความ
เป็ นจริ ง
เพิ่มเติม
- ใบกากับภาษีค่าน้ ามันรถ ต้องมีเลขที่ทะเบียนรถที่ใช้ในกิจการระบุในใบกากับภาษีดว้ ย
- ใบกากับภาษีที่ไม่ใช้ตน้ ฉบับ ต้องมีคาว่า “เอกสารออกเป็ นชุด”
- ใบกากับภาษีซ้ื อสามารถลงรายงานภาษีซ้ื อในเดือนทัดไปได้ไม่เกิน 6 เดือน
- ใบกากับภาษีขายลงรายงานภาษีขายได้ภายในเดือนที่ออกใบกากับภาษีเท่านั้นไม่สามารถ
นาไปลงรายงานภาษีขายในเดือนอื่นได้
- ใบกากับภาษีที่ยกเลิกจะต้องนามาบันทึกในรายงานภาษีดว้ ย
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ชื่อ, ที่อยู,่ เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี และสาขาที่ออกใบ
กับภาษีกากับภาษี

คาว่า “ใบกากับภาษี”

วันที่/เดือน/ปี
ที่ออกใบกากับภาษี
เลขที่ใบกากับภาษี
ชื่อ,ที่อยู่ ,
เลขประจาตัวผูเ้ สี ย
ภาษี และสาขา
ของผูซ้ ้ื อ
ชื่อ ปริ มาณ มูลค่า
ของสิ นค้าหรื อ
บริ การ

ราคาสิ นค้าก่อน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ภาษีมูลค่าเพิม่

รู ปที่ 4.2 รู ปแบบใบกากับภาษีเต็มรู ปแบบ
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4. เรี ยงใบกากับภาษีภาษีซ้ื อและภาษีขายตามลาดับวันที่และเดือน จากน้อยไปมาก และเขียน
ลาดับเลขที่ดว้ ยดินสอกากับไว้เพื่อง่ายต่อบันทึกข้อมูล
4.2 ขั้นตอนการบันทึกข้ อมูลในโปรแกรมบัญชี สาเร็จรู ป Express
1. เข้าโปรแกรม Express > พิมพ์รหัส > เลือกฐานข้อมูลบริ ษทั ที่ตอ้ งการ

4.2.1 บันทึกข้ อมูลภาษีซื้อ
2. เมนู ซื้ อ > ซื้ อเชื่อ
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3. คลิก

เพื่อเริ่ มพิมพ์ขอ้ มูล
ส่ วนที่ 2

3

ส่ วนที่ 1

ส่ วนที่3
4. ทาการพิมพ์ขอ้ มูลต่างๆจากใบกากับภาษีซ้ื อลงในโปแกรม ดังนี้
ส่ วนที่ 1
5. ช่อง เลขที่ใบรับสิ นค้า ให้กาหนดตัวเลขจานวน 7 หลักโดยความหมายของตัวเลขแต่ละหลัก
คือ
หลักที่ 1 และ 2 คือ พ.ศ. ที่ทาการยืนภาษี
หลักที่ 3 และ 4 คือ เดือนที่ทาการยืนภาษี
หลักที่ 5 , 6 และ 7 คือ ลาดับเลขที่ที่ได้จากการเรี ยกลาดับ ในขั้นตอนที่ 4.1.4
เช่น ยืน่ ภาษีในเดือน 5 ปี 2562 ใบกากับภาษีลาดับที่2 กาหนดเป็ น 6205002
6. วันที่ คือ วันที่/เดือน ปี ที่ออกใบกากับภาษี โดยดูได้จากใบกากับภาษี

5
6
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ส่ วนที่ 2
7. ช่อง ผูจ้ าหน่าย > คลิก > ค้นหารายชื่อผูจ้ าหน่ายให้ตรงกับใบกากับภาษี > คลิกเลือกชื่อผู ้
จาหน่าย > ตกลง
8. ช่อง เลขที่บิล คือ เลขที่ของใบกากับภาษี ดูได้จากใบกากับภาษี ซึ่ งบ้างบิลอาจใช้ชื่อต่างกัน
เช่น เลขที่ เลขที่ใบกากับ เลขที่ใบส่ งของ ในกรณี ที่มีเลขที่ของเล่ม ให้ใส่ ลงไปด้วยโดยใช้
เครื่ องหมาย “ / ”กันระหว่าง เลขที่เล่มกับเลขที่บิล เช่น 20/101 (เล่มที่ 20 เลขที่ 101)

7
8

ค้นหารายชื่อ

9. ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนที่จะไปบันทึกส่ วนที่ 3
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ส่ วนที่ 3
10. เมนู รายการสิ นค้า > ช่ อง รหัสและรายละเอียด >คลิ ก
> เลือกชื่อบัญชี โดยดูรายการที่
ชื้ อในใบกากับภาษีและเลือกใช้ตามชื่ อบัญชี ของรายการที่ สานักงานบัญชี ได้กาหนดไว้ >
ตกลง
10

11. ช่องราคาต่อหน่วย > ใช้ราคารวมที่ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรื อราคารวมก่อนภาษี
โดยราคาต้องตรงกับราคาในใบกากับภาษี

11
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12. ตรวจดูความถูกต้องของข้อมูล > คลิก

เพื่อบันทึกข้อมูล

12

13. เมื่อทาการบันทึกข้อมูลแล้ว จะมีเมนู ข้ ึนมาให้เลือกบันทึก คือ เกณฑ์สิทธิ และเกณฑ์เงินสด
ในที่น้ ีให้เลือก เกณฑ์สิทธิ

14. เมื่ อ บัน ทึ ก ข้อ มู ล แล้ว โปรแกรมจะค านวณจ านานเงิ น (ก่ อ นรวมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ) และ
ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และจานวนเงินรวมทั้งสิ้ น (รวมภาษีมูลค่าเพิม่ แล้ว) โดยอัตโนมัติ
15. หลังจากนั้นให้การตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มว่าตรงกับยอดให้ใบกากับภาษีหรื อไม่
ถ้าไม่ตรงต้องหาสาเหตุเพื่อทาการแก้ไข

14
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4.2.2 กรณียืนภาษีไม่ ตรงกับเดือนในใบกากับภาษี
เมื่อทาการบันทึกแล้ว โปรแกรมจะแสดงงวดยื่ นภาษีที่ตรงกับเดื อนในใบกากับ ดังนั้นจึงต้อง
แก้ไขงวดยืน่ ภาษี ดังนี้
1. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วให้ > รายการภาษีซ้ื อ
2. แก้ไขที่ช่อง ยื่นรวมในงวด โดยแก้ไขให้ตรงกับเดื อนและปี ที่ยื่น เช่น ใบกากับภาษีเป็ น
ของเดือน 6 ปี 62 แต่นามายืน่ ในเดือน 7 ปี 62 ให้แก้เป็ น 07/62
3. คลิก

เพื่อบันทึกข้อมูลอีกครั้ง
3

1
2
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4.2.3 การออกรายงานภาษีซื้อ
1. คลิกเมนู รายงาน > พิมพ์รายงาน

2. คลิก รายงานภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม > ภาษีซ้ื อ > ประจางวด
3. - ช่อง ยืน่ รวมในงวด ให้พิมพ์ เดือนและปี ภาษี ที่ตอ้ งการ
- ช่อง วันที่จาก ให้พิมพ์วนั ที่ 1 ถึง 30 หรื อ 31 ของเดือนภาษีน้ นั
4. คลิก
6

3
2
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5. เมื่อคลิก

แล้วจะมีเมนูข้ ึนมาให้เลือก ให้คลิก ตกลง > แสดงผลทางจอภาพ > ตกลง

6. หน้ารายงานภาษีภาษีซ้ื อจะแสดงขึ้นมาในหน้าโปรแกรม ถ้าต้องการที่จะปริ้ มใบรายงาน
ภาษซิ้อ ให้คลิก
เพื่อทาการปริ้ มรายงานออกมา
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รู ปที่ 4.3 ตัวอย่างใบกากับภาษีซ้ื อ

24

รู ปที่ 4.4 ตัวอย่างรายงานภาษีซ้ื อ
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4.2.4 บันทึกข้ อมูลภาษีขาย
1. คลิกเมนูขาย > ขายเชื่อ

2. กด

2

เพื่อเริ่ มพิมพ์ขอ้ มูล

ส่ วนที่ 2

ส่ วนที่3

ส่ วนที่ 1
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3. ทาการพิมพ์ขอ้ มูลต่างๆจากใบกากับภาษีขายลงในโปแกรม ดังนี้
ส่ วนที่ 1
4. ช่อง เลขที่เอกสาร ใช้เลขที่ของใบกากับภาษี
5. ช่ อ ง วัน ที่ คื อ วัน ที่ /เดื อ น/ปี ที่ อ อกใบก ากับ ภาษี โดยดู ไ ด้จ ากวัน ที่ ใ นใบก ากับ ภาษี

4
5

ส่ วนที่ 2
6. ช่ อง รหัสลู กค้า > คลิก
ลูกค้า > ตกลง

> ค้นหารายชื่ อลู กค้าให้ตรงกับใบกากับภาษี > คลิกเลือกชื่ อ

6

ค้นหารายชื่อ
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7. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปบันทึกข้อมูลในส่ วนที่ 3
ส่ วนที่3
8. เมนู รายการสิ นค้า > ช่องรหัสและรายละเอียด > โดยดูรายการในใบกากับและเลือกใช้
ตามชื่อของบัญชีของรายการที่สานักงานบัญชีได้กาหนดไว้ > ตกลง
8

9. ช่องราคาต่อหน่วย ใช้ราคารวมที่ยงั ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรื อราคารวมก่อนภาษี
โดยราคาต้องตรงกับราคาในใบกากับภาษี > คลิก

เพื่อบันทึกข้อมูล

9
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10. เมื่ อ บัน ทึ ก ข้อ มู ล แล้ว โปรแกรมจะค านวณจ านานเงิ น (ก่ อ นรวมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ) และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และจานวนเงินรวมทั้งสิ้ น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยอัตโนมัติ
11. หลังจากนั้นให้การตรวจสอบยอดภาษีมูลค่าเพิ่มว่าตรงกับยอดให้ใบกากับภาษีหรื อไม่
ถ้าไม่ตรงต้องหาสาเหตุเพื่อทาการแก้ไข

10
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4.2.5 กรณีใบกากับภาษีทถี่ ูกยกเลิก
บางครั้งกิจการอาจมีเหตุทาให้ตอ้ งยกเลิกใบกากับภาษีขายฉบับเดิม เพื่อออกใบใหม่ ดังนั้น
ใบก ากับภาษี ที่ ถูกยกเลิ ก จะต้องทาการบันทึก ลงรายงานภาษี ขายด้วยเพื่อให้เลขที่ เอกสารเรี ย ง
ตามลาดับและตัวเลขไม่กระโดน
1. นาใบกับภาษีที่ถูกยกเลิกมาบันทึกข้อมูลภาษีขายตามขั้นตอนปกติ และทาการบันทึกข้อมูล

2. เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ให้คลิก
เพื่อยกเลิกเอกสาร
3. เมื่อคลิก ยกเลิกเอกสาร แล้วจะมีเมนูข้ ึนมาเพื่อทาการยืนยัน ให้คลิก ตกลง

2

3
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4. เมื่ อ ท าการยื น ยัน เรี ย บร้ อ ยแล้ว หน้ า โปแกรมจะขึ้ นค าว่ า “ ถู ก ยกเลิ ก ” และข้อ มู ล
รายละเอียดการขายจะหายไป
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4.2.6 การออกรายงานภาษีขาย
1. คลิกเมนู รายงาน > พิมพ์รายงาน

2. คลิก รายงานภาษี > ภาษีมูลค่าเพิ่ม > ภาษีซ้ื อ > ประจางวด
3. - ช่อง ยืน่ รวมในงวด ให้พิมพ์ เดือน / ปี ภาษี ที่ตอ้ งการ
- ช่อง วันที่ ให้พิมพ์วนั ที่ 1 ถึง 30 หรื อ 31 ของเดือนภาษีน้ นั
4. คลิก
4

3
2
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5. เมื่อคลิก

แล้วจะมีเมนูข้ ึนมาให้เลือก ให้คลิก ตกลง > แสดงผลทางจอภาพ > ตกลง

6. หน้ารายงานภาษีภาษีซ้ื อจะแสดงขึ้นมาในหน้าโปรแกรม ถ้าต้องการที่จะปริ้ มใบรายงาน
ภาษซิ้อให้ คลิก
เพื่อทาการปริ้ มรายงานออกมา
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รู ปที่ 4.5 ตัวอย่างใบกากับภาษีขาย

34

รู ปที่ 4.6 ตัวอย่างรายงานภาษีขาย

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
จากที่ผูจ้ ดั ทาโครงงานได้ออกปฏิบตั ิงาน ณ ห้างหุ ้นส่ วน เอส เอ็ม แอคเคานติ้ง นั้นทาให้
ได้รับความรู ้ซ่ ึ งทาให้เกิดประโยชน์มากมายหลายอย่าง ดังนี้
5.1.1 ประโยชน์ที่ได้รับ
- ได้ทราบรู ปแบบใบกากับภาษีที่ถูกต้อง
- ได้ทราบขั้นตอนการจัดทารายงานภาษีซ้ื อ - ภาษีขาย ด้วยโปรแกรมบัญชีสาเร็ จรู ป
Express
5.1.2 ข้อจากัดหรื อปั ญหาของโครงงาน
- เอกสารและข้อมูลบ้างอย่างจากการปฏิบตั ิไม่สามารถนามาเปิ ดเผยและเข้าถึ งได้
เนื่องจากเป็ นความลับของลูกค้า
- ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมู ลจากการปฏิ บตั ิงานจริ ง เป็ นเวลา 4 เดื อน ตั้งแต่
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 สิ งหาคม 2562
5.1.3 ข้อเสนอแนะการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษา
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานที่ปรึ กษาในส่ วนที่ไม่เข้าใจ และ ค้นหาข้อมูล
เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ
- ทุกครั้งที่พนังงานที่ปรึ กษาสอนงานควรมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆไว้เพื่อใช้ใน
การทารายงานโครงงานสหกิจ
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงาน
- ได้รั บ ความรู ้ เ กี่ ย วกับ การจัด ท ารายงานภาษี ซ้ื อ - ภาษี ข ายด้วยโปรแกรมบัญ ชี
สาเร็ จรู ป Express รวมทั้งรู ปแบบใบกากับภาษีที่ถูกต้อง
- ได้รับประสบการณ์จริ งในการทางานด้านบัญชี และทักษะในการทางานด้านอื่นๆ
- ได้รู้จกั การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่ วมงานและกฎระเบียนของบริ ษทั
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ทาและรู ้จกั การแก้ไขปั ญหาต่างๆในการทางานได้ดี
5.2.2 ปัญหาที่พบในการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- ขาดทักษะในการใช้งานโปรแกรมและอุปกรณ์สานักงานบ้างอย่าง
- ไม่มีประสบการณ์ ในการทางานด้านบัญชี และต้องใช้เวลานานในการทาความ
เข้าใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย
- เกิดข้อผิดพลายในการทางานช่วงแรก
5.2.3 ข้อเสนอแนะการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- ก่อนการออกไปปฏิบตั ิงานควรศึกษาหรื อฝึ กการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
- เมื่อมีปัญหาหรื อไม่เข้าใจควรสอบถามหรื อปรึ กษาพนักงานที่ปรึ กษาเพื่อป้ องกัน
ข้อผิดพลายที่จะเกิดขึ้น
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รู ปที่ 1 สถานที่ปฏิบตั ิงาน

รู ปที่ 2 ตรวจสอบเอกสาร
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รู ปที่ 3 บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม

รู ปที่ 4 จัดเรี ยงเอกสาร
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รู ปที่ 5 เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
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รหัสนักศึกษา
ภาควิชา
คณะ
ที่อยูป่ ั จจุบนั

: นางสาวพัชรี ภรณ์ นาทองลาย
: 5904300065
: การบัญชี
: บริ หารธุ รกิจ
: 29 /806 หมู่6 ตาบลพันท้ายนรสิ งห์
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
74000

